
 

 "وہےن واال ےہنیقی اھت اپاتسکن یک امندنئیگ اک وخاب وپرا "

 

  ،رکزی رپ زایدہ وتق زگاران اور وخش تمسق وہں ہک اپھت وزی رکٹک ےس رمہلح واررتیق یک

 لیکش وعسد ،اتھجمس وہںوقت  اینپرکان یہ  روٹیٹ ارٹساکیئ

 

 ء:0207ونجری  71رکایچ، 

 

ےن لیکش زگارےن واےل وعسد وقیم ٹسیٹ رکرٹکز یک رامنہیئ ںیم اانپ ڑلنپک اور اونر یلع تیمس یئک رسرفاز ادمح، ادس قیفش 

 اباقدعہ بلک رکٹک انلیھک رشوع رکدی یھت۔  یہ ضحم ابرہ اسل یک رمع ںیم

 

آڈیئلی انبای اوراےنپ ں ںیم رکٹک  ےنلیھ واےل وعسد لیکش ےن رسی  اکن  ے رامر کاگناکرا  و اانپ ڈیفرل یب اریای رکایچ یک ویلگ

ونوجان الھکڑی ۔ اجسایولکرٹیم دور لنشین اڈیٹسمی رکایچ  ے اتریخی دیمان ںیم کلم یک امندنئیگ اک وخاب  1رھگ ےسرصف 

  دے دای۔تقیقح اک روپ وخاب  و  اس  ے یہ ریتہ اسل دعب تیصخش ےنزعم  اامتعد اور رپ رپ یک

 

ےکس  دھکیوہ دنپرہ ونجری  و دقعنمہ فیچ رٹکیلس وقیم رکٹک میٹ دمحم ومیس یک رپسی اکرفنسن ںیہن وعسد لیکش اک انہک ےہ ہک 

رگم ےسیج یہ فیچ رٹکیلس ےن میٹ اک االعن ایک وت میٹ وہلٹ ںیم وموجد دنسھ رکٹک میٹ  ے الھکڑویں ےن ان  ے رمکے  ے 

 دروازے رپ دکتس دانی رشوع رکدی۔ 

 

سیچپ اسہل  اںیہن ہی وخربخشی انسیئ۔ ٹسیٹ رکرٹکز ادس قیفش ےن  اور میٹ ٹیم الغم دمرثونوجان نیمسٹیب ےن اہک ہک 



س رپ رےتہ وہےئاینبدی  یک رکٹک ہک وہ ہشیم نیمسٹیب اک انہک ےہ

ک

 

 کی
ی

 

ٹ

دنسپ رکےت ںیہ،اوڈل اوکسل رکٹک یک  گنٹیب رکان 

 ےہ۔رٹساکیئ روٹیٹ رکان  ان یک وقت زگاراناور ارطح زایدہ دری رکزی رپ 

 

اپہی لیمکت  وخاب  ے ےس قلعتم اےنپابںیئ اہھت  ے ڈمل آرڈر نیمسٹیب ےن اہک ہک اںیہن ہشیم ےس اپاتسکن یک امندنئیگ 

 ہک اںیہن د نیقی اھتااضہف وہراہ اھت، اںیہن  لسلسم   ےلص ںیمان  ے اامتعد اور وحرگم زگہتش دو اسولں ےس وہےن اک نیقی اھت 

 ۔ومعق ےنلم واال ےہاپاتسکن یک امندنئیگ اک 

 

فصن رچنسویں یک دمد ےس  71رچنسویں اور  72یک اوطس ےس    48.78رفٹس الکس وچیمں ںیم  64اب کت وعسد لیکش 

وعسد لیکش ٹفیل آرم  رزن ےہ۔ 716رفٹس الکس رکٹک ںیم ان یک رتہبنی ازگنن رزن انبےکچ ںیہ۔  0002ومجمیع وطر رپ 

 وںیٹک احلص رکےکچ ںیہ۔ 00رفٹس الکس رکٹک ںیم  اب کت وہ انپس ابؤگنل اک رنہ یھب اجےتن ںیہ۔

 

رزن انٹ آؤٹ یک  706ر رزن انبےن واےل وعسد لیکش اک رتہبنی اوکس 0061ےس یک اوطس 46.01 ںیم ٹسل اے زچیم  41

 وںیٹک احلص رکےکچ ںیہ۔ 04ٹسل اے ریکریئ ںیم ابرتلبیت  وہ اےنپ ےہ۔ ازگنن 

 

اکی روزہ  74یپ یس یب یسپیپ اڈنر ںیم  0277دربمس سیچپ اسہل رکرٹک یک وقیم ٹسیٹ اوکساڈ ںیم ومشتیل رمہلح وار وہیئ۔ 

ںیم یلہپ رمہبت  0270وعسد لیکش  و دربمس رکٹک میٹ یک امندنئیگ رکےن واےل  74رکٹک وٹرانٹنم ںیم رکایچ اڈنر 

ںیم  0274رکٹک میٹ یک ایقدت یک رھپ 71ںیم وقیم اڈنر  0276اوہنں ےن رکٹک میٹ اک ہصح انبای ایگ، 71اپاتسکن اڈنر 

  ے اوکساڈ ںیم اشلم ایک ایگ۔  اپاتسکن اے  اںیہن 

 

ںیم وقیم اے رکٹک میٹ  ے رمہاہ اڈنیلگن اک دورہ رکےکچ ںیہ۔ ابربامظع یک ایقدت ںیم اڈنیلگن اک دورہ رکےن وایل  0274  وہ

  ے  العوہ  رخ زنان، دمحم سابس،  نس یلع، اشداب نان ، مارم ای نی اور دمحم وناز یھب وقیم اے رکٹک میٹ ںیم وعسد لیکش

اکی روزہ زچیم ںیم وقیم اے رکٹک میٹ یک امندنئیگ یک  6روزہ اور6دورے  ے دوران وعسد لیکش ےن اکی  اشلم ےھت۔

 یھت۔ 



 

ںیم وقیم ارمیگنج میٹ یک ایقدت یک یھت۔اپاتسکن ےن  0271اوہنں ےن وسا اسل لبق اے یس یس ارمیگنج زمیٹ اایشی پک 

 اویٹن ںیم حتف احلص یک یھت۔ 

 

ےن  یک گنٹیب  اسہل رکرٹک اک انہک ےہہک وطبر ابںیئ اہھت  ے ےلب ابز رسی  اکن رکٹک میٹ  ے اسقب الھکڑی رامرا کاگناکرا  سیچپ

  تہ ثاترث ایک ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک دنسھ یک امندنئیگ  ے دوران  رئنی رکرٹکز رسرفاز ادمح اور ادس قیفش ےن اںیہن اںیہن

 ۔ اوپسرٹ ایک ہشیم  تہ

 

ہک وہ وعسد لیکش اک انہک ےہہک یسک یھب رطز یک رکٹک ںیم اپاتسکن یک ایقدت رکان اکی ازعاز یک ابت ےہ۔ اوہنں ےن اہک 

اک لقتسم رنک   رکٹک میٹان اک الص دہف ونیتں افرٹیم ںیم وقیم اتمہ اوکساڈ ںیم ومشتیل رپ  تہ وخش ںیہوقیم ٹسیٹ 

 اننب ےہ۔

 

اوہنں ےن زمدی اہک ہک وہ وخد  و  تہ وخش تمسق ےتھجمس ںیہ ہک وہ اپھت وزی رکٹک ےس آےگ آےئ اور بس ےس ڑبی حطس رپ 

 لمکم وہےن واال ےہ۔ چنہپ رک کلم یک امندنئیگ اک رمہلح وار رفس اب
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